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Ambulansestasjon i Tønsberg
Hensikten med saken:
Ambulansestasjonen i Tønsberg ble etablert i 1994. Da var det 3 ambulanser og 16
medarbeidere som i hovedsak arbeidet 24-timers vakter. Det er nå 3 ambulanser samt en
pasienttransportbil og drøyt 30 ambulansearbeidere knyttet til stasjonen, og disse arbeider i 12timers vakter. SiV har vokst ut av dagens lokaler, og saken redegjør for en framtidsrettet løsning
der både befolkningens behov og medarbeidernes arbeidsforhold vil bli ivaretatt på en god måte.
SiV er fortsatt i forhandlinger med utleier og detaljene fra anbudsprosessen legges ikke frem i
denne styresaken.

Forslag til vedtak:
1. Styret stiller seg bak anbefalingen om å inngå en 10 års leieavtale for ny
ambulansestasjon i Tønsberg med opsjon for ytterligere 7 år (5+2) til samme betingelser
2. Styret forutsetter at kostnadene ivaretas innenfor ordinære budsjettrammer
3. Styret oversender saken til administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF for godkjenning

Tønsberg, 15.5.2018

Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
Nåværende ambulansestasjon i Tønsberg ble etablert i 1994 med to biler på døgnvakt og en
dagbil frem til kl. 16.00 på hverdager. Dagbilen er senere utvidet til kl. 20.00, det er satt inn en
transportbil for liggende pasienter. Den vesentligste endringen er imidlertid overgang fra
døgnvakter til 12 timers vakter, og soverom kan nå erstattes med enklere muligheter for hvile.
Antall ansatte er nær doblet og teller i dag over 30 ambulansearbeidere.
Flere ansatte, krav til skille mellom rene og urene soner, garderobefasiliteter og arbeidsplasser
for utfylling av journaler etc. gjør at stasjonen i dag ikke lenger er formålstjenlig. Det er kostbart
å etablere og drifte en ambulansestasjon, og alternative løsninger er vurdert, bl.a. har foretaket
sett på mulighetene for å samle ambulanser på færre steder i Vestfold. Ambulansene kunne i så
fall ta utgangspunkt ett sted og plasseres ut etter behov ulike steder i fylket. Da ville
befolkningen være sikret gode responstider, men aktiviteten varierer betydelig, og det er ikke
ønskelig å la medarbeidere sitte i bilen gjennom en lang natt uten oppdrag.
SiV har derfor valgt å videreføre ambulansestasjoner i de fem Vestfoldbyene. På dagtid plasseres
bilene der det er behov for dem, og vaktordningene gjør det mulig å flytte biler også på natt
dersom et område ikke har tilstrekkelig beredskap. Konklusjonen er at for å sikre akseptable
responstider og samtidig ha muligheter for hvile, er ambulansetjenesten avhengig av egnede
lokaliteter i Tønsberg.
Siden SiV ikke har tilgang på relevant tomteareal og at det er lite ønskelig å sitte med
eiendomsmasse som ikke er knyttet til andre av våre eiendommer, anbefales det å inngå en
leieavtale slik SiV og andre foretak i HSØ har gjort i en rekke tilfeller. Vi har definert hvilke
områder en ambulansestasjon kan være lokalisert for å tilfredsstille krav til responstid. Foretaket
har gjennomført en anbudsprosess for å avdekke om kostnaden er akseptabel og
konkurransedyktig i forhold til å bygge og eie selv.
Etter anbudsprosessen sitter SiV nå med en skisse til ny ambulansestasjon på det foretaket
vurderer til å være en riktig beliggenhet i Tønsberg. Vi har tidligere anbefalt en leieavtale på 20
år, men i Tønsberg er det noe større usikkerhet mht. fremtidig infrastruktur, og vi tror det er
riktig å gå inn for en 10 års leieavtale med opsjon på ytterligere 5+2 år på samme betingelser.
Foretaket vurderer tilbudet tåler sammenligningen med å bygge og eie selv godt.
Kostnadene vil dekkes innenfor de ordinære budsjettrammer, men varigheten av avtalen gjør at
den totale økonomiske rammen tilsier at saken først godkjennes av SiV-styret og deretter
behandles/godkjennes av administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF.
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